
PR\1073265EL.doc PE567.748v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2015/2111(INI)

28.9.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
(2015/2111(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Barbara Matera



PE567.748v01-00 2/2 PR\1073265EL.doc

EL

PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................10



PR\1073265EL.doc 3/3 PE567.748v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
(2015/2111(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των 
γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 
παροχή αυτών και τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
1ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση Test-Achats (C-236/09)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση)2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο 
«Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(COM(2010)0491),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2012, με τίτλο 
«Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την 

                                               
1 ΕΕ C 130, 30.4.2011, σ. 4.
2 ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
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κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου1,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε 
θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις 
(COM(2012)0614)),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2013 με τίτλο 
«Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020: Επιστροφή του 
επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, με τίτλο 
«Στόχοι της Βαρκελώνης - Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής 
ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2013)0322),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις γυναίκες 
στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εξάλειψη των 
στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A8-0000/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα έχει καίρια σημασία για την 
απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη μείωση 
της φτώχειας ευρύτερα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 31% των 
επιχειρηματιών (10,3 εκατομμύρια) στην ΕΕ-285·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα παρουσιάζει υστέρηση σε όλα 
τα κράτη μέλη και ότι κρύβει ένα αναξιοποίητο δυναμικό μεγέθυνσης και ευημερίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα σπανίζει αλλά ότι από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι οι άνδρες 
έχουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τις γυναίκες να προτιμήσουν μια 

                                               
1 ΕΕ L 180, 15.7.2010, σ. 1.
2 ΕΕ C 51 E, 22.2.2013, σ. 56.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
5 Επιτροπή (2014), Έκθεση σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη.
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επιχειρηματική σταδιοδρομία1·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι ισχυρή πηγή οικονομικής 
ανεξαρτησίας που παρέχει στις γυναίκες την ευκαιρία να συνδυάζουν την εργασία με τα 
καθήκοντα φροντίδας και τις βοηθά να αποκτούν ευελιξία στη σταδιοδρομία τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται ουσιαστική διάκριση μεταξύ της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών και της ψευδοαυταπασχόλησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραφειοκρατική επιβάρυνση εξακολουθεί να επηρεάζει 
αρνητικά το επιχειρηματικό πνεύμα ανδρών και γυναικών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να υποτιμούν το επίπεδο 
καινοτομίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε σχέση με τους άνδρες και ότι 
μόνο ένα μικρό ποσοστό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) απονέμονται σε γυναίκες2·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες συχνά τείνουν να συγκεντρώνονται 
σε τομείς που θεωρούνται λιγότερο επικερδείς, όπως η εκπαίδευση, η περίθαλψη και η 
κοινωνική εργασία, σε αντίθεση με τους ανδροκρατούμενους τομείς της τεχνολογίας 
και των ΤΠ που έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, ενώ δραστηριοποιούνται 
συχνότερα σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους με ανάπτυξη και κύκλο εργασιών σε 
χαμηλότερα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μέσο 
καθαρό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ-28 το 2012 να 
ανέρχεται σε 6%3·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες4 αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες 
επιχειρηματίες ξεκινούν την επιχειρηματική δραστηριότητα με χαμηλότερα επίπεδα 
κεφαλαίων, προτιμούν τα μικρότερα δάνεια και προσφεύγουν στις οικογενειακές 
συμβουλές και τον οικογενειακό δανεισμό αντί των δανείων ή της χρηματοδότησης με 
συμμετοχή στο κεφάλαιο από τράπεζες, επιχειρηματικούς αγγέλους, ιδιωτικά κεφάλαια 
ή επιχειρηματικά κεφάλαια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων έχει ως 
στόχο να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες αλλά ότι ο λόγος 
ανδρών-γυναικών σε σχέση με τα μικροδάνεια ήταν 60:40 το 20135·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
επιχειρηματίες κατά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ενδέχεται να συνδέονται εν 
μέρει με τη δυσχέρεια να παρουσιάσουν επαρκές πιστωτικό ιστορικό και διοικητική 
πείρα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα ως προς τις ικανότητες ανδρών και γυναικών 

                                               
1 Επιτροπή (2012), Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν». 
2 Επιτροπή (2008), Έκθεση με τίτλο « Αξιολόγηση πολιτικής: Προώθηση της γυναικείας καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας».
3 Επιτροπή (2014), Μελέτη σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη.
4 Κοινοβούλιο (2015), Μελέτη θεματικού τμήματος με τίτλο «Γυναικεία επιχειρηματικότητα: κλείνοντας το 
χάσμα των φύλων ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές και άλλες υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας».
5 Επιτροπή (2015), Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων.
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στον τομέα της επιχειρηματικότητας ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο με το οποίο 
κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αίσθηση και μόνο ότι υφίστανται διακρίσεις στην προσπάθειά τους να έχουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάζει τις αποφάσεις των γυναικών για 
τη δρομολόγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να τις οδηγεί να ξεκινήσουν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα με μικρότερα δάνεια·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία ατόμων με 
διαφορετικές πορείες μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της ομαδικής και στερεότυπης 
σκέψης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ 2004/113/ΕΚ απαγορεύει τη διάκριση μεταξύ 
των φύλων ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται 
τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες συναφείς με τη 
σύσταση επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να αποδειχθούν οι 
έμμεσες διακρίσεις στο πλαίσιο αυτό και ότι τα κράτη μέλη σπάνια αναφέρουν 
περιπτώσεις διακρίσεων για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι γυναίκες, παρά την κρατούσα 
πεποίθηση ότι οι επενδύτριες είναι καλύτερες στη διαχείριση κινδύνου1, έχουν την τάση 
να επιδεικνύουν μεγαλύτερη απροθυμία στην ανάληψη κινδύνου και μεγαλύτερη 
έλλειψη εμπιστοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά μειώνουν 
ενδεχομένως τη ικανότητα να κερδίσουν οι γυναίκες την εμπιστοσύνη εξωτερικών 
παραγόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ενδεχομένως οι δυνατότητες 
χρηματοδότησής τους· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες συμβάλλουν σημαντικά 
στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι η δημιουργία νέων ευκαιριών 
ανάπτυξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι μια εμπειρία που μπορεί να 
ισχυροποιήσει τη θέση των γυναικών και η οποία οδηγεί ενδεχομένως σε αύξηση της 
συμμετοχής στην παραδοσιακή επιχειρηματικότητα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα σχετικά με την πρόσβαση των φύλων στη 
χρηματοδότηση για κοινωνικούς επιχειρηματίες είναι ελλιπής, ενώ κατά κανόνα 
φαίνεται ότι η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι πιο 
περίπλοκη·

1. παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία της που έχει η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα για τις οικονομίες τους και τα εμπόδια που θα πρέπει να 
ξεπεραστούν· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την 
πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των γυναικών ως επιχειρηματιών·

2. ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με τον ιδιωτικό τομέα για να 
αναδείξουν τις εταιρείες που επιδιώκουν την προώθηση της ισότητας των φύλων και τις 
βέλτιστες πρακτικές τους·

3. ζητεί από τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν στοιχεία χωριστά ανά φύλο, μεταξύ άλλων 
για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και να δίνουν σε τακτική βάση στοιχεία για τον 

                                               
1 KPMG (2015), Έκθεση με θέμα «Γυναίκες και Εναλλακτικές Επενδύσεις».
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αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών· συνιστά τη συγκέντρωση και την ενοποίηση των 
στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για 
την Ισότητα των Φύλων και της Eurostat·

Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία της 
επιχειρηματικότητας σε σχέση με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής και να επεκτείνουν τη γενική υποστήριξη για τη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· προσβλέπει, εν συνεχεία της απόφασης για την απόσυρση της 
πρότασης τροποποίησης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας, σε έναν 
εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να βρεθεί ο καλύτερος 
τρόπος υποστήριξης των πολιτικών αυτών για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής·

5. υπενθυμίζει ότι έχει σημασία η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης προκειμένου η 
εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής να γίνει πραγματικότητα για 
όλους, όπως και η ενδεδειγμένη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να εξασφαλιστεί 
φροντίδα για τα παιδιά και για τους εξαρτώμενους ηλικιωμένους σε προσιτές τιμές·

Ενημέρωση και δίκτυα

6. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι η δράση να μην περιορίζεται μόνο στη φάση της 
εκκίνησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι γυναίκες να παγιώσουν και να επεκτείνουν 
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να περάσουν σε πιο καινοτόμους, 
βιώσιμους και επικερδείς τομείς·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία διάφορων ευρωπαϊκών δικτύων για 
γυναίκες επιχειρηματίες· ζητεί από την Επιτροπή ενεργότερη επικοινωνία για τα 
επιτεύγματα των γυναικών επιχειρηματιών και ρητή αναγνώριση των δυνητικών αυτών 
προτύπων μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων και του Ευρωπαϊκού 
Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας·

8. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη χρήση των φόρουμ στο πλαίσιο της 
προσεχούς ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
και να περιλάβει ένα σχέδιο βήμα προς βήμα για την πρόσβαση σε δυνατότητες 
χρηματοδότησης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα καταστήσει την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ελκυστική για τους δυνητικούς επενδυτές και τις κυβερνητικές υπηρεσίες 
των κρατών μελών, σε μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες, μέσω της αποσαφήνισης των διοικητικών διαδικασιών·

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

9. καλεί τους φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την ισότητα να αυξήσουν 
τα επίπεδα ευαισθητοποίησης των χρηματοδοτών ως προς το θέμα της υποχρέωσής 
τους να διασφαλίζουν την ισότητα και να διερευνήσουν δυνατότητες για την εισαγωγή 
της ισότητας των φύλων στις επενδυτικές εντολές·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την προβολή της 
χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μικροχρηματοδότησης στο 
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πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress και να 
επιδιώξουν τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις σε «γυναικείους» 
τομείς, όπως οι κρατικές εγγυήσεις δανείων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση δεδομένων ανά 
φύλο σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση και να 
διερευνήσουν περαιτέρω κατά πόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για άμεσες ή 
έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στο πλαίσιο αυτό και, εάν ναι, με ποιο 
τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 
εκτιμήσεις των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων που 
διοικούνται από γυναίκες·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεξέταση, από την Επιτροπή, της εφαρμογής 
της οδηγίας 2004/113/ΕΚ και της μεταφοράς της από τα κράτη μέλη στις εθνικές τους 
νομοθεσίες, αλλά και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η επανεξέταση δεν εστίαζε 
στον εντοπισμό έμμεσων διακρίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω 
επανεξέταση της οδηγίας μελετώντας αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση 
αυτού του δυνητικού τύπου διακρίσεων·

Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια επιχειρηματική κουλτούρα στα 
προγράμματα σπουδών και κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία των μαθημάτων 
οικονομικών, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους κλάδους στους 
οποίους φοιτούν κυρίως κορίτσια, όπως η υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες·

14. καλεί τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να 
ασχολούνται με κλάδους που οδηγούν σε σταδιοδρομία στον τομέα των οικονομικών 
και σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως η τεχνολογία, περιλαμβανομένης της πράσινης 
τεχνολογίας, και οι ΤΠ·

15. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ και τα 
πανεπιστήμια για να θέσουν σε εφαρμογή περαιτέρω προγράμματα μαθητείας, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων στα οποία οι σπουδαστές εκπονούν 
αναπτυξιακά σχέδια με βάση πραγματικές επιχειρηματικές ιδέες ήδη από νεαρή ηλικία 
και φυτωρίων επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών·

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνα προκειμένου να δοθεί 
εξήγηση στην αυξημένη επιχειρηματική δραστηριοποίηση των γυναικών στην 
κοινωνική επιχειρηματικότητα και το πιθανό πολλαπλασιαστικό της αποτέλεσμα στην 
παραδοσιακή επιχειρηματικότητα· 

17. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων που θα αξιολογούν τις εταιρείες σε σχέση με τη συνεισφορά 
τους στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη σημάτων αξιοπιστίας για την κοινωνική 
και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα·
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18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η επιχειρηματικότητα ορίζεται στο πλαίσιο της ΕΕ ως μια νοοτροπία που επιτρέπει στα 
άτομα να επενδύσουν τον δυναμισμό και τις ικανότητές τους στον εντοπισμό μιας ευκαιρίας 
και της κινητήριας δύναμης για την επίτευξη της πλήρους υλοποίησής της. Ενώ η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί πολιτική προτεραιότητα από την έναρξη εφαρμογής της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υστερεί, με το ποσοστό 
επιχειρηματικότητας στις χώρες της ΕΕ-27 να ανέρχεται σε 12% το 2009, σε σύγκριση με 
ποσοστά 27% και 21% στην Κίνα και στις ΗΠΑ1. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι, για να 
επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες και η στρατηγική της για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) ορίζει ρητά ότι 
χρειάζονται πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής για να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή 
επιχειρηματικότητα. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής στο 
πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι η ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι ακόμη δεδομένη 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών του 59,6% το 
2014 σε επίπεδο ΕΕ-28 δεν συνάδει με τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 
επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75%, ούτε με εκείνο των ανδρών, ήτοι 70,1%2.

1. Γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ΕΕ: επισκόπηση

Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν ορατές στις σταδιοδρομίες στον 
επιχειρηματικό κόσμο· από το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων πολιτών στην ΕΕU-28 το 
2012, μόνο το 31% ήταν γυναίκες. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται από τις προτιμήσεις 
των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την απασχόληση: σε έκτακτο Ευρωβαρόμετρο του 2012 
διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να προτιμούν να εργάζονται ως υπάλληλοι σε 
σχέση με τους άνδρες (63% έναντι 53%) και ότι οι άνδρες είναι πιθανότερο να προτιμούν την 
αυτοαπασχόληση (42% προς 33%). Οι άνδρες τείνουν περισσότερο από τις γυναίκες να 
θεωρούν την αυτοαπασχόληση ως εφικτή εναλλακτική λύση και στην πράξη έχουν 
περισσότερες πιθανότητες απ’ ό, τι οι γυναίκες (29% έναντι 17%) είτε να ξεκινήσουν 
επιχειρηματική δραστηριότητα είτε να αναλάβουν μια επιχείρηση ή ακόμη να σχεδιάσουν τη 
σύσταση δικής τους εταιρείας3. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες επιχειρηματίες να 
ξεκινούν τις επιχειρήσεις τους διαθέτοντας μικρότερη πείρα από τους άνδρες. 

Όταν οι γυναίκες οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους, συχνότερα δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική εργασία ή την εκπαίδευση, 
ενώ οι άνδρες επιχειρηματίες ασχολούνται συχνότερα με τον τομέα των κατασκευών, των 
μεταφορών και των ΤΠΕ. Δεδομένου ότι πρόκειται στην πλειοψηφία τους για τομείς με 
υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματικότητας και υψηλότερη οικονομική προστιθέμενη αξία, δεν 
εκπλήσσει το γεγονός ότι το 2012 το καθαρό εισόδημα των γυναικών επιχειρηματιών ήταν 
6% χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Επίσης, οι επιχειρήσεις τους εξακολουθούν να είναι 
μικρότερες, με το 23% των γυναικών επιχειρηματιών της ΕΕ-28 να είναι οι εργοδότες, σε 

                                               
1 Επιτροπή (2010), Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 283 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν». 
2 Επιτροπή (2015), Eurostat Statistics Explained, στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση 
3 Επιτροπή (2012), Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν».
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σύγκριση με το 30% των ανδρών1.

Φαίνεται ακόμη ότι οι λόγοι που ωθούν τις γυναίκες να εισέλθουν στον επιχειρηματικό 
κόσμο είναι διαφορετικοί: υπερτερεί το ποσοστό των γυναικών που ισχυρίζονται ότι το 
πράττουν εξ ανάγκης, διότι η ιδιότητα του επιχειρηματία τους προσφέρει τη δυνατότητα να 
συνδυάζουν την εργασία με τα καθήκοντα φροντίδας, π.χ. των παιδιών τους ή ηλικιωμένων, 
με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι δυνατότητές τους να εργάζονται από το σπίτι. Προς 
επίρρωση του επιχειρήματος αυτού, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 30% των γυναικών 
επιχειρηματιών εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, έναντι 12% των ανδρών.

2. Εμπόδια στη γυναικεία επιχειρηματικότητα: η πρόκληση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση

Ωστόσο, η ίδια η εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής που μπορεί να προσφέρει 
η επιχειρηματικότητα στις γυναίκες αντιπροσωπεύει το πρώτο εμπόδιο στην 
επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι οι γυναίκες μπορεί να βρεθούν σε ένα φαύλο κύκλο διότι 
έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν διοικητική πείρα για να διοικήσουν την 
επιχείρηση, να δημιουργήσουν το πιστωτικό ιστορικό τους και να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Όσον αφορά τους επενδυτές αυτούς, διαφορές υπάρχουν επίσης στον τρόπο με τον οποίο 
γυναίκες και άνδρες χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους. Ενώ μεγάλο μέρος των διαφορών2

αυτών συνδέονται αναπόφευκτα με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι 
γυναίκες επιχειρηματίες και με το μέγεθος των επιχειρήσεών τους, πρέπει επίσης να 
συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι υπάρχουν που γυναίκες ξεκινούν τις επιχειρήσεις με χαμηλότερα 
επίπεδα κεφαλαίων και μικρότερα δάνεια, οι οποίες, συχνότερα απ’ ό, τι οι άνδρες, 
βασίζονται για τη χρηματοδότηση σε μέλη της οικογένειας και έχουν μικρότερη εξάρτηση 
από δανειακά κεφάλαια. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερο την εξωτερική 
χρηματοδότηση, όπως τραπεζικά δάνεια και πίστωση προμηθευτή, και είναι πιθανότερο να 
στραφούν σε πιο ακριβή χρηματοδότηση. Αυτό επιβεβαιώνεται από το πόρισμα ότι οι 
γυναίκες επιχειρηματίες έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου: το γεγονός ότι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων, όπως οι 
επιχειρηματικοί άγγελοι, συχνά ενδιαφέρονται περισσότερο για το αναπτυξιακό δυναμικό 
των εταιρειών, θα μπορούσε και πάλι να σχετίζεται με το μέγεθος των επιχειρήσεων των 
γυναικών επιχειρηματιών. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες 
συχνά δεν κάνουν καμία προσπάθεια να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετοχικού 
κεφαλαίου. Αν και πάλι η έρευνα3 είναι περιορισμένη, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε με ποιο 
τρόπο το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται ως επενδυτές θα μπορούσε να επηρεάσει τα 
στοιχεία αυτά: εντέλει, η συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία ατόμων με διαφορετικές 
πορείες μπορεί να συμβάλει επίσης στην αποφυγή της ομαδικής και στερεότυπης σκέψης. 

Οι διαφορές αυτές ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη χρήση της παραμένουν 
δυσεξήγητες. Όπως συμπεραίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη στο ψήφισμά του του 2011 

                                               
1 Επιτροπή (2014), Έκθεση σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη.
2 Κοινοβούλιο (2015), Μελέτη θεματικού τμήματος με τίτλο «Γυναικεία επιχειρηματικότητα: κλείνοντας το 
χάσμα των φύλων ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές και άλλες υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας»
3 KPMG (2015), Έκθεση με θέμα «Γυναίκες και Εναλλακτικές Επενδύσεις».
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σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων1, οι γυναίκες 
μπορεί να έχουν μικρότερη γνώση των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης, μια πιο 
σώφρονα στάση από ό, τι οι άνδρες σε ό, τι αφορά την ανάληψη οικονομικών και 
χρηματοπιστωτικών κινδύνων ή μικρότερη πείρα στον τομέα της χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης σε σχέση με τους άρρενες συναδέλφους τους. Παρά τη μεγάλη πολυπλοκότητα 
και την έλλειψη πειστικών τεκμηρίων, είναι σημαντικό να εξετασθεί περαιτέρω το θέμα των 
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών επιχειρηματιών εκ μέρους παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις. Τα στερεότυπα σχετικά με τις 
ικανότητες των γυναικών και των ανδρών στον τομέα της επιχειρηματικότητας ενδέχεται να 
εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων για νέα επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Ωστόσο, η αίσθηση και μόνο ότι οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις στην 
προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάζει τις 
αποφάσεις των γυναικών για τη δρομολόγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να τις 
οδηγεί να ξεκινήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με μικρότερα δάνεια. 
Η οδηγία 2004/113/ΕΚ απαγορεύει ρητά την άμεση ή έμμεση διάκριση στις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δανείων. Δεν 
υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υφίστανται άμεσες διακρίσεις στα 
κράτη μέλη – πράγματι, η μη χορήγηση χρηματοδότησης σε γυναίκες επιχειρηματίες μπορεί 
επίσης να σχετίζεται με μια οικονομική λογική όπου οι επενδυτές αναζητούν υψηλότερες 
αποδόσεις των επενδύσεων, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που βασίζονται συχνά σε 
περισσότερο κερδοφόρους και ανδροκρατούμενους τομείς. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν 
ορισμένες ενδείξεις ότι υφίστανται πράγματι έμμεσες διακρίσεις, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω, στις οποίες παίζουν επίσης ρόλο οι αντιλήψεις των γυναικών για την πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση. 

3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: ευκαιρία για ενσωμάτωση στην 
επιχειρηματικότητα;

Συχνά λέγεται ότι το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι 
μικρότερο από αυτό της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας και ότι, ως εκ τούτου, προσφέρει 
πολύτιμα στοιχεία για την εξάλειψη των εμποδίων στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 
Εκτιμάται ότι η ενασχόληση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα όχι απλώς επιτρέπει στις 
γυναίκες να συνεισφέρουν στις τοπικές κοινότητες και στην κοινωνική ένταξη2 αλλά ότι θα 
μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη θέση τους, εξασφαλίζοντάς τους τις κατάλληλες δεξιότητες 
και εμπιστοσύνη. Ωστόσο, χρειάζεται σαφήνεια ως προς τον ορισμό και κατανόηση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και σωστή αναγνώριση της αξίας των κοινωνικών 
επιχειρήσεων για να επιτευχθεί αυτό, αν μη τι άλλο, για να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για 
κοινωνικά επιχειρηματικά εγχειρήματα. 

Τα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα των γυναικών σε αυτές τις επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν την αγορά για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών είναι ανεπαρκή· ωστόσο, η 
έρευνα του Global Entrepreneurship Monitor3 2009 δείχνει ότι, μολονότι οι άνδρες έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες από ό, τι οι γυναίκες να ξεκινήσουν μια κοινωνική επιχείρηση, οι 
γυναίκες έχουν πιο ενεργό ρόλο ως επιχειρηματίες σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο ΟΟΣΑ4

                                               
1

P7_TA(2011)0367
2 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων (2015), μελέτη σχετικά με «την προώθηση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών – ορθές πρακτικές».
3 GEM Consortium (2009), Global Entrepreneurship Monitor
4 ΟΟΣΑ (2014), Έγγραφο εργασίας σχετικά με τη γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
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εξηγεί ότι, πρώτον, τα σχετικά στοιχεία δείχνουν υψηλότερο επίπεδο αλτρουισμού και 
ισχυρότερη προτίμηση για ανακατανομή μεταξύ των γυναικών και, δεύτερον, ότι οι γυναίκες 
έχουν πιο αρνητική στάση απέναντι στον ανταγωνισμό και, κατά συνέπεια, ελκύονται 
περισσότερο από τις νεότερες αγορές κοινωνικών επιχειρήσεων. Ιδίως λόγω της δεύτερης 
εξήγησης, δεδομένου ότι προβλέπεται ανάπτυξη στους οικείους κλάδους που αναμφίβολα θα 
αυξήσει την ανταγωνιστική πίεση, είναι σημαντικό σήμερα να διασφαλιστεί η παρουσία των 
γυναικών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
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